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Patikima, įrengiant cokolius 
su Knauf Sockel-SM Pro

SPECIALI INFORMACIJA    
PROFESIONALAMS



KNAUF SOCKEL-SM PRO 
Universalus, paprastas, patikimas.

Knauf Sockel-SM Pro galite naudoti kaip klijavimo - 
armavimo mišinį ir kaip dekoratyvųjį tinką. Pasirinkus 
jį, nebūtina naudoti papildomo produkto apsaugai nuo 
drėgmės. Taip sutrumpėja visas darbo procesas.
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Vienintelė sąlyga: bendras tinko storis turi sudaryti 
mažiausiai 7 milimetrus. Tada efektyvi SM armuojančio 
pluošto technologija užtikrina išskirtinį patvarumą ir 
tolygios išvaizdos paviršius.



PRAKTINĖ PATIRTIS PROFESIONALAMS 
Profesionaliai įrengiamas cokolis 

Drėgmė iš grunto ir besitaškantis vanduo –  tai cokolius 
veikiančios pagrindinės apkrovos. Tam, kad cokolis daugelį 
metų išliktų gražus ir atsparus pažeidimams, jį įrengti turi 
profesionalas, vadovaudamasis projektu. Kartu su šia 
specialia informacija mes pateikiame standartinius cokolio 
įrengimo variantus – kompaktiškai ir praktiškai, informacija 
telpanti jūsų švarko kišenėje.

Cokolis, nežymiai įleistas į gruntą 

Įtraukto cokolio įrengimas su nusklembta  
izoliacine plokšte
Įtraukto cokolio įrengimas su nenusklembta 
izoliacine plokšte (storis ≤ 140 mm)
Sutapdinto  cokolio įrengimas
Sutapdinto cokolio įrengimas, dekoratyvusis tinkas 
po gerbūvio dangos paklojimo
 

Cokolis, įleistas į gruntą

Įtraukto cokolio įrengimas
Sutapdinto cokolio įrengimas
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COKOLIS, NEŽYMIAI ĮLEISTAS Į GRUNTĄ 
Įtraukto cokolio įrengimas su nusklembta izoliacine plokšte 

d

Vidaus tinkas
(pvz.,Knauf MP 75)

Cokolinė izoliacinė plokštė

≥ 
30

0 m
m

Co
ko

lis
≥ 

50
0 m

m

Nešildoma patalpa

≤ 40 mm

Konstrukcinė pamato hidroizoliacija

Nuolydis ≥ 2 %

   Ištisinis klijų sluoksnis 
≥ 50 mm su Knauf Sockel-SM Pro
 Drenažinė kaušelių danga, su plaušiniu

≥ 
15

0 m
m

Rūsio lubų izoliacinė plokštė

Tinko sistema
Izoliacinė plokštė Knauf Quix-XL 
Klijavimo mišinys
Knauf Quix-XL cokolio profilis
Siūlių sandarinimo juosta
jeigu reikia, smeigė (tvirt. prie laikančiojo pagrindo)

Tinko sistema Knauf Sockel-SM Pro, d ≥ 7 mm

Naudinga žinoti 
Įtrauktas cokolis yra pato-
gus atliekant atnaujinimo 
ar remonto darbus, pvz. 
dėl mechaninių pažeidimų. 
Tokiu atveju nereikia 
tvarkyti ir perdažyti viso 
fasado.



COKOLIS, NEŽYMIAI ĮLEISTAS Į GRUNTĄ 
Įtraukto cokolio įrengimas su nenusklembta izoliacine plokšte (storis ≤ 140 mm)

   Ištisinis klijų sluoksnis 
≥ 50 mm su Knauf Sockel-SM Pro
 

Tinko sistema Knauf Sockel-SM Pro, d ≥ 7 mm

Vidinis tinkas
(pvz., Knauf MP 75)

≤ 40 mm 

d

Cokolinė izoliacinė plokštė

Nešildoma patalpa

Drenažinė kaušelių danga, su plaušiniu
Konstrukcinė pamato hidroizoliacija

Rūsio lubų izoliacinė plokštė

Tinko sistema
Izoliacinė plokštė Knauf Quix-XL
Klijavimo mišinys
Knauf Quix-XL cokolio profilis
Siūlių sandarinimo juosta
jeigu reikia, smeigė (tvirt. prie laikančiojo pagrindo)

Nuolydis ≥ 2 %

≥ 
30

0 m
m

≥ 
50

0 m
m

≥ 
15

0 m
m

Co
ko

lis

Naudinga žinoti 
Prisiminkite, kad 
įrengiant cokolį po 
izoliacine plokšte būtina 
papilti ir sutankinti kapi-
liarus nutraukiantį grunto 
sluoksnį, pvz. žvirgždą.
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COKOLIS, NEŽYMIAI ĮLEISTAS Į ŽEMĘ 
Sutapdinto cokolio įrengimas

Tinko sistema Knauf Sockel-SM Pro, d ≥ 7 mm

≥ 
30

0 m
m

jeigu reikia, smeigė (tvirt. prie laikančiojo pagrindo)

Tinko sistema
Izoliacinė medžiaga
Klijavimo mišinys

≥ 
50

0 m
m

≥ 
15

0 m
m

Liejamosios grindys
(pvz., Knauf FE 50 )

d

Rūsio lubų izoliacinė plokštė

Cokolinė izoliacinė plokštė
Drenažinė kaušelių danga, su plaušiniu

Nešildoma patalpa

   Ištisinis klijų sluoksnis 
≥ 50 mm su Knauf Sockel-SM Pro
 

Co
ko

lis

Nuolydis ≥ 2 %

Konstrukcinė pamato hidroizoliacija

Naudinga žinoti 
Kai konstrukcinei pamato 
hidroizoliacijai įrengti yra 
naudojamos bituminės 
hidroizoliacinės dangos, 
izoliacinių plokščių klijavi-
mui galima naudoti 
Knauf Sockel-SM Pro.   



COKOLIS, NEŽYMIAI ĮLEISTAS Į ŽEMĘ 
Sutapdinto cokolio įrengimas

   Ištisinis klijų sluoksnis 
≥ 50 mm su Knauf Sockel-SM Pro
 

≥ 
30

0 m
m

≥ 
50

0 m
m

≥ 
15

0 m
m

Liejamosios grindys
(pvz., Knauf FE 50) 

Rūsio lubų izoliacinė plokštė

Cokolinė izoliacinė plokštė
Drenažinė kaušelių danga, su plaušiniu

Konstrukcinė pamato hidroizoliacija

Tinko sistema Knauf Sockel-SM Pro, d ≥ 7 mm

≥ 
50

 m
m

d

Nešildoma patalpa

Co
ko

lis

Nuolydis ≥ 2 %

Izoliacinė medžiaga
Klijavimo mišinys
Dekoratyvusis tinkas
jeigu reikia, smeigė (tvirt. prie laikančiojo pagrindo)

Dekoratyvusis tinkas dengiamas pabaigus gerbūvio dangos 
įrengimo darbus
 

Naudinga žinoti 
Jei vienodos struktūros 
dekoratyvusis tinkas den-
giamas per visą fasado 
paviršių, tuomet jis turi 
baigtis 5 cm virš žemės 
paviršiaus. Tokiu atveju 
papildoma apsauga nuo 
drėgmės nebūtina. Paviršių 
rekomenduojama dažyti.
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   Ištisinis klijų sluoksnis 
≥ 50 mm su Knauf Sockel-SM Pro
 

Tinko sistema Knauf Sockel-SM Pro, d ≥ 7 mm

Cokolinė izoliacinė plokštė
Drenažinė kaušelių danga, su plaušiniu

Konstrukcinė pamato hidroizoliacija

Vidinis tinkas
(pvz. Knauf MP 75)

≥ 
30

0 m
m

≥ 
50

0 m
m

≤ 40 mm 

≥ 
15

0 m
m

Izoliacinė plokštė Knauf Quix-XL
Tinko sistema
Klijavimo mišinys
Knauf Quix-XL cokolio profilis
Siūlių sandarinimo juosta
jeigu reikia, smeigė (tvirt. prie laikančiojo pagrindo)

d

Šildoma patalpa

Nuolydis ≥ 2 %

Co
ko

lis

COKOLIS, ĮLEISTAS Į GRUNTĄ 
Įtraukto cokolio įrengimas

Naudinga žinoti 
Cokolines izoliacines 
plokštes priklijavus su 
kapiliariškai neaktyviu 
Knauf Sockel-SM Pro 
užkertamas drėgmės 
patekimas už plokštės, 
t.y. išvengiama drėgmės 
kilimo klijų sluoksniu. 



   Ištisinis klijų sluoksnis 
≥ 50 mm su Knauf Sockel-SM Pro
 

Tinko sistema Knauf Sockel-SM Pro, d ≥ 7 mm

Tinko sistema
Izoliacinė medžiaga
Klijavimo mišinys

≥ 
30

0 m
m

jeigu reikia, smeigė (tvirt. prie laikančiojo pagrindo)

Drenažinė kaušelių danga, su plaušiniu
Cokolinė izoliacinė plokštė

≥ 
15

0 m
m

Liejamosios grindys
(pvz., FE 50 Largo)

Konstrukcinė pamato hidroizoliacija

d

Co
ko

lis

Nuolydis ≥ 2 %

Šildoma patalpa

COKOLIS, ĮLEISTAS Į GRUNTĄ 
Sutapdinto cokolio įrengimas 

Naudinga žinoti 
Įrengiant sutapdintą cokolį 
dekoratyvus fasado tinko 
sluoksnis yra baigiamas 
ties cokolio konstrukcijos 
pradžia. Cokolio dalyje 
tinko paviršius užtrinamas 
velta paviršiaus struktūra. 

08 | 09



  Kietas paviršius: cementas ir specialus 
armavimo pluoštas saugo nuo mechaninių 
poveikių ir trūkių atsiradimo.

   Techniškai pranašesnis: integruota 
apsauga nuo kapiliarinės drėgmės ir kartu 
nuo druskų apnašų atsiradimo, veikia kai 
bendras tinko sluoksnio storis ≥ 7 mm.

Naudodami naująjį Knauf Sockel-SM Pro tinką įrengsite itin patvarų ir ilgaamžį cokolį.
Kodėl šiuo tinku pasitikime? Nes šį mišinį mes visapusiškai išbandėme. Tai liudija ir nacionalinis 
statybos inspekcijos patikros liudijimas, kurį išdavė Braunšveigo medžiagų bandymų institutas (vok. MPA).

Patikima ir reiškia patikima. Knauf Sockel-SM Pro.

  Universalus: naudojamas kaip klijavimo − 
armavimo mišinys ir kaip dekoratyvusis tinkas.

   Lankstus naudojimas: nebūtina iš anksto 
tiksliai nustatyti būsimos cokolinės pastato 
dalies ribas.

   Ypač atsparus: patraukli cokolio išvaizda 
išlieka ilgam.
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Filmuota medžiaga  
www.knauf.de/haertetest

Pasiruošę atsparumo testui?



UAB ÑKnaufì 
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

+370 5 213 2222 

info@knauf.lt

Tinko ir fasadų sistemos

www.knauf.lt


